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ـٰن الرحيم  بسم اهللا الرمح
 

احلمد هللا امللك القدوس السالم، أكرمنا بدين اإلسالم، وأكمل لنا الدين وأمتَّ علينا اإلنعام، وأشهد 
حده املعبود احلق على الدوام، وعد املوحدين باجلنة دار السالم، وتوعد العصاة أن ال إله إال اهللا و

جبهنم دار االنتقام، وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة لألنام، ختم اهللا به األنبياء فكان 
. ثاممسك اخلتام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أحدث يف أمره ما ليس منه فهو رد مع اآل

صلى اهللا عليه وسلم أكمل صالة وأمت سالم، ورضي اهللا عن آله الطيبني األعالم وصحابته اخليار 
  :أما بعد. الكرام

  .فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أحييكم بتحية اإلسالم.. فأيها اإلخوة الفضالء
  أهال وسهال بالذين أُحبـهم          وأَودهـم يف اهللا باآلالء

                   أهال بقوم صاحلني ذوي تقى          غُر الوجوه زينِ كُلِّ مالِء 
 حكيم عليم خبري خلقنا وأوجدنا وجعل الدنيا -سبحانه وتعاىل–إنّ اهللا .. أيها اإلخوة أيها األحبة

  .اآلخرةسكنا لنا ومل جيعلها مستقرا لنا، وإمنا هي دار ممر إىل الدار العظمى؛ إىل الدار 
وقد شاء اهللا حبكمته أن جيعل الدنيا دار ابتالء واختبار، وجعل فيها أنواعا من الفنت يتميز ا 

أَحِسب ) ١(امل {: - سبحانه وتعاىل–الصادقون من الكاذبني والثابتون من الناكصني، كما قال ربنا 
لَا ي مها وّنقُولُوا َآمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسّونَ النن٢(فْت ( ينالَّذ اللَّه ّنلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذّنفَت لَقَدو

بِنيالْكَاذ ّنلَمعلَيقُوا ود3-1:العنكبوت[}ص. [  
واعلَموا أَنّما أَموالُكُم {: - عز وجل–فتنة املال والولد، يقول اهللا : والفنت أنواع متنوعة، فمنها

أَوويمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُمن : يقول العلماء]. 28:األنفال[}لَادإن العبد يف الدنيا قد يفت
  .مباله وقد يفنت يف ماله، وإن العبد يف الدنيا قد يفنت بولده وقد يفنت يف ولده وقد يفنت من ولده

ة، والغالب أنّ الطاعة واخلري حتتاج إىل صرب فهي  ومن الفنت أيضا فنت اخلري والشر والطاعة واملعصي
  .يف جانب املكروهات واملكاره يف جهة ما يلحق اإلنسان من تعب فيها

 وفتنة الشر واملعصية والغالب أنّ املعاصي تكون من جهة الشهوات اليت قد حيبها اإلنسان وتزين 
 ونبلُوكُم بِالشّرِّ والْخيرِ فتنةً وإِلَينا كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت{:-عز وجل–له، يقول اهللا 

  ].35:األنبياء[}ترجعونَ
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–فتنة الناس بالناس باختالف أحواهلم من فقر وغىن وصحة ومرض وغري ذلك، يقول اهللا : ومنها
نَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ وجعلْنا وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنّهم لَيأْكُلُو{: -عز وجل

  ].20:الفرقان[}بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربّك بصريا
–فتنة اإلنسان باإلنسان من جهة أخرى؛ وهي من جهة املدح والذم والتسلط، يقول اهللا : ومنها
ولُ َآمنّا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتنةَ النّاسِ كَعذَابِ اللَّه ولَئن جاَء ومن النّاسِ من يقُ{:-عز وجل

نيالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا مّا كُنّإِن ّقُولُنلَي بِّكر نم رصإىل ].. 10:العنكبوت[}ن
ن الصور الكثرية للفنت اليت يفنت ا العبد يف الدنيا، إال أنّ رأس الفنت وأعظمها الفنت العامة غري ذلك م

اليت تقع لعموم األمة وتقع يف كثريين منها؛ كفتنة اخلروج على ويل األمر، وفتنة اإلفساد الذي تفنن 
 والتبديع والتفسيق والتنابذ فيه الناس اليوم، ومنه ما سمي يف هذا الزمان باإلرهاب، وفتنة التكفري

باأللقاب من غري حتقُّق املقتضى الشرعي للوصف، وكذا فتنة التباغض والتدابر والتهاجر من غري حتقق 
إىل غري ذلك من الفنت العام اليت كثرت يف هذا الزمان واليت تقود إىل الغلو .. السبب الشرعي

شه وتكدرت نعمته وأظلم قلبه ضاقت نفسه أوالتفريط واليت ما سقط فيها أحد أبدا إال فسد عي
  .بالناس

 هذه الفنت العامة من أخطأ فيها الطريق ومل يلزم األصول الشرعية وانغمس فيها البد أن حيصل له 
ضيق الصدر بالناس حىت يبلغ به احلال أن ينفر من والديه وأهله وأقاربه وأن ينفر من الناس، والبد أن 

إياكم والفتنة، فال تهموا ا، فإا : ( حيث قال-رضي اهللا عنه–تتكدر نعمته، وصدق معاوية 
  . ذكره الذهيب يف السير)تفسد املعيشة، وتكدر النعمة، وتورث االستئصال

إياكم والفنت، ال يشخص هلا أحد، واهللا ما (:  حيث قال-رضي اهللا عنه– وصدق حذيفة 
  .رواه عبد الرزاق احلاكم) مشخص فيها أحد إال نسفته كما ينسف السيل الد

 الشفيق باألمة أخربنا عن كثرة وقوع الفنت يف هذه األمة، ومن - صلى اهللا عليه وسلم–ونبينا 
 على أُطُمٍ من -صلى اهللا عليه وسلم–أشرف النيب :  قال-رضي اهللا عنه–ذلك ما جاء عن أسامة 

 ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إين: ((آطام املدينة فقال
  .متفق عليه)) كمواقع القَطر

بادروا باألعمال : (( قال-صلى اهللا عليه وسلم– أنّ رسول اهللا -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 
رواه البخاري )) فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

  .يف الصحيح



  سليمان الرحيلي/ فضيلة الشيخ 
  

  

 4  
 

صلى اهللا عليه –أيكم مسع رسول اهللا : كنا عند عمر فقال: ( قال-رضي اهللا عنه–حذيفة وعن 
وهذا يا إخوة أصل عند أهل العم يف تذاكر املسلمني للفنت ليحذروها وليعرفوا )  يذكر الفنت-وسلم

أيكم (:  يقول جللسائه وفيهم حذيفة- رضي اهللا عنه–الطريق املستقيم الذي تقع به النجاة منها، عمر 
رضي –حنن مسعناه، فقال عمر :  يذكر الفنت؟ فقال قوم-صلى اهللا عليه وسلم–مسع رسول اهللا 

تلك تكفرها الصالة : أجل، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وجاره؟ قالوا: -اهللا عنه
 يذكر الفنت اليت متوج موج -صلى اهللا عليه وسلم–والصيام والصدقة ولكن أيكم مسع النيب 

أنا، : فأسكت القوم، فقلت: -رضي اهللا عنه–فقال حذيفة ، هذه الفنت العامة العظيمة، لبحر؟ ا
تعرض : (( يقول-صلى اهللا عليه وسلم–مسعت رسول اهللا : أنت باهللا أبوك، قال حذيفة: فقال

كرها الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا، فأي قلب أُشرِا نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أن
على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات : نكت فيه نكتة بيضاء حىت يصري على قلبني

واألرض، واآلخر أسود مربادا كالكوز مجخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكَرا إال ما أُشرِب من 
  .واحلديث رواه مسلم يف الصحيح)) هواه

الطريق الواضح واملسلَك املأمون الذي :  مع بيانه كثرة الفنت-سلمصلى اهللا عليه و–وقد بين النيب 
  .من سار فيه سار على السالمة وكان على خري حال

وقد اهتم السلف بتقرير هذا الطريق وتبيينه وبينوا أنه ال سالمة لألمة وال سالمة للمؤمن وال خمرج 
  ).فقه الفنت(عنيناه بـ ، وهذا ما -سبحانه وتعاىل–من الفنت إال بسلوكه بفضل اهللا 

 من أن يكون سببا يف فتنة أو يف إيقاع - إن شاء اهللا– وهذا الفقه يسلم من محله وعمل به وتعلَّمه 
–عباد اهللا فيها، كما يسلم من أن يكون من أهل الفنت الواقعني فيها، ويسلم من أن يظلم قلبه بالفنت 

فيها بل يكون موقنا موفَّقا ملعرفة الصواب مستنري القلب  ويف الفنت فال يعرف الصواب -والعياذ باهللا
   .-صلى اهللا عليه وسلم–مستقيم الدرب؛ ألنه سلك طريقا بينه النيب 

أن يعلم اإلنسان فقه الفنت، كيف يتعامل مع : إنّ من أشرف العلوم: ولذا يا إخوة يقول العلماء
  .الفنت

ه الفنت واشتد فيه جهل كثري من الناس بفقه الفنت، مما واملعلوم أيها اإلخوة أنا نعيش زمنا كثرت في
جعل كثريا من شبابنا وإخواننا يتساقطون يف الفنت ويكونون وقودا هلا، وقاد بعض الشباب الذين 
يرجى فيهم اخلري إىل الوقوع يف الفنت وإىل داللة الناس على الفنت، فأصبح كثري من شبابنا ال يدري 

  .  أي اجتاه يسري حىت  يكون من الغرقى يف الفنت، وإن جنا منها فمخدوشأين السالمة وال يدري يف
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  .ولذا يا إخوة العلم بالفنت وبفقه الفنت علم شريف؛ ألنه يبين للمسلم طريق السالمة قبل الوقوع
الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدمهاء، وإذا أدبرت ": ولذلك يقول السلف

، ملاذا؟ ألنّ الفتنة إذا أقبلت تتزين، تتزين بالغرية على الدين، تتزين بقول املعروف، "عرفها الدمهاء
تتزين ويظن بعض الناس أنّ هذا ال خياف يف اهللا لومة الئم، فتتزين فتغر، فإذا أفسدت تكشفت 

 تشبهت وإذا إنّ الفتنة إذا أقبلت: وهناك يعرفها الدمهاء، وهذا ما فسره مطرف بن عبد اهللا حيث قال
إنّ هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل، وإذا أدبرت عرفها : "، ويقول احلسن البصري"أدبرت تبينت
  ".كل جاهل

ولذلك من العبارات اجلميلة ألهل العلم يف مسألة الفتنة مجلة يسرة ما أمجلها وما أعظم ما محلته 
، الفتنة يف أوهلا تغر من مل "وقد يسر وآخرها حنظل مرإنّ الفنت أوهلا يغر ": من معىن يقولون فيها

يعرف فقه الفنت وقد تسره ولكن عاقبتها عليه وعلى جمتمعه وعلى أمته، البد أن تكون حنظال مراّ، 
  .وال ميكن أن تنتج خريا أبدا

خيطبون وأخطر األمر يف هذا يا إخوة أن يشتبه األمر يف الفنت على طالب العلم الذين يعلِّمون و
  .الذين يراد منهم أن يكونوا مشعل نور لألمة أن يكونوا من الذين يدلّون األمة على اخلري

بعض طالب العلم قد تشتبه عليه الفنت؛ لعدم رسوخ أقدامهم يف العلم، فيتكلمون يف الفنت فال 
ا من الناس ومن يصلحون، بل يفسدون وال يلتزمون فقه الفنت وال يرجعون ألهل العلم؛ مما يوقع كثري

  .العوام يف احلرية إن مل يكردسهم يف الفتنة ويكبهم يف جحيمها
  :واملعلوم أيها اإلخوة أنّ الفتنة إمنا يهيجها يف العامة صنفان

 من قصده حسن لكنه غري فقيه وغري راسخ يف العلم، فهو عنده قصد حسن وعنده قلب :األول-
  .طيب لكنه ليس عنده رسوخ يف العلم

  . من قصده سيئ، يريد الشر باملسلمني:اينوالث -
ولذلك بعض شباب األمة يستعملهم أعداء األمة . وقد يستعمل الثاين األولَ يف حتقيق مراده
  .لإلفساد على األمة حبجة الدين وحبجة التدين

وكم رأينا من شبابنا الذين وقعوا يف الفنت من صادهم أهل الشر، أنا وجدت بعض الشباب عندما 
حناهم وعندهم فكر منحرف وجدت أم استندوا يف أول انزالقهم يف الفتنة على تقارير مشبوهة ناص

إنّ الدولة الفالنية ذَكَر تقرير الدولة الفالنية أا أعانت : من دول ليست مسلمة يف دول مسلمة، قالوا
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دا أمور تس على هؤالء على املسلمني يف كذا وأعانت على املسلمني يف كذا، وهذه الشك أ
  .الشباب يف إيقاعهم يف الفتنة

  .ولذا يا إخوة أحببت أن أَذكر شيئا يسريا من فقه الفنت وأذكر الرسوخ يف هذا
 يف وصية، وما أعظم الوصية عندما تكون -صلى اهللا عليه وسلم–وأعظم أصول الفنت مجعها النيب 

 كيف إذا كانت الوصية ممن حتبه ممن حتب، فكيف إذا كانت الوصية من أعظم من حتب من البشر؟
–أعظم من حمبتك لنفسك والناس أمجعني؟ كيف إذا كانت الوصية ممن تعلم أنه بك رؤوف رحيم 

 ملّا وعظَ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها -صلى اهللا عليه وسلم–؟ النيب -صلى اهللا عليه وسلم
: وعظة مودع فأوصنا، قال ماذا؟ قالكأا م! يا رسول اهللا: القلوب وذرفت منها العيون فقالوا

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد  فإنّ من يعش منكم بعدي فسريى ((
اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ،  

هذه األصول )). بدعة ضاللة وكل ضاللة يف الناروإياكم وحمدثات األمور فإنّ كل حمدثة بدعة وكل 
  .الثالثة أعظم أصول فقه الفنت

  .تقوى اهللا: األصل األول-
  .السمع والطاعة ملن واله اهللا أمرنا ولزوم مجاعة املسلمني وإمامهم: واألصل الثاين-
  .لزوم السنة واحلذر من البدعة: واألصل الثالث-

 إله إال اهللا ما أعظم هذه الكلمة، قليلة املبىن لكنها عظيمة  فالأما األصل األول وهو تقوى اهللا
املعىن، ما من خري يف الدنيا واآلخرة إال وهو حتت راية التقوى، لكن مرادي هنا أيها اإلخوة أن أتكلم 

  .عن عالقة التقوى بالسالمة من الفنت
رضي اهللا –يقول ابن عباس ] 2:الطالق[}اومن يتّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرج{:  يقول- عز وجل–اهللا 
فالذي يتق اهللا على وجه احلقيقة جيعل اهللا . جيعل له خمرجا من كل ضيق يف الدنيا واآلخرة: -عنهما

  .له خمرجا من املضايق، ومن تلك املضايق مضايق الفنت
ة اهللا على نور أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجو ثواب اهللا، وأن تترك معصي: وتقوى اهللا

  . من اهللا ختاف عقاب اهللا
لنأخذ مثاال .  خمرج من الفنت-عز وجل–وأضرب لكم مثاال واحدا أُبين فيه كيف أنّ تقوى اهللا 

فتنة التكفري وإطالق اللسان يف تكفري املسلمني يف خاصتهم من األمراء واحلكام والعلماء أو يف عموم 
  .املسلمني
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 على السالمة من - بإذن اهللا–خوانه واتقى اهللا يف لسانه يكون ذلك عونا له املسلم إذا اتقى اهللا يف إ
 قال كفرا - سواء كان حاكما أو فردا من الناس-فاملسلم إذا مسع إنّ أخاه املسلم . هذه الفتنة العظيمة

هذا أو فعل كفرا؛ ال يفرح ذا الكالم وينشره ويظهِره بل يتق اهللا يف أخيه، فيتثبت أوال هل صدر 
  :الفعل من هذا الرجل؟ وهل صدر هذا القول من هذا الرجل؟ وال خيلو األمر من ثالث أحوال

  .إما أن يثبت أنه مل يصدر منه-
  .وإما أن يكون حمل شك-
  .وإما أن يثبت أنه صدر منه-

  .احلمد هللا الذي جنّا أخي من هذا األمر العظيم، وفرح ذا: فإن ثبت أنه مل يصدر منه قال
األصل أنه مل يقل ومل : ، فاألصل يف املسلم اإلسالم وعند الشك يعاد إىل األصل فيقالوإن شك

  .يفعل
ال، بل يتق اهللا يف أخيه : طيب إن ثبت أنه قال هذا القول أو هذا الفعل هل يبادر بتكفريه؟ اجلواب

 مكفِّر؟ ألنه ليس ويف دينه هنا، فينظر هل هذا القول عند العلماء مكفِّر؟ وهل هذا الفعل عند العلماء
كل ما قال الناس أنه مكفر يكون مكفرا، بل البد من الرجوع إىل كالم أهل العلم يف املسألة، فإن 

احلمد هللا الذي مل جيعل أخي يقع يف الكفر، وإن : قال العلماء إنه ليس مكفرا فإنه يف هذه احلال يقول
 اهللا يف أخيه ويف ديانته فينظر هل هذا ثبت أنه مكفر هل يسارع بتكفري أخيه؟ ال، بل يتمسك بتقوى

الفعل املكفر أو القول املكفر الذي صدر منه جتتمع يف حقه الشروط وتنتفي املوانع أو ال؟ فإذا وجد 
أنّ الشروط ال تنطبق عليه وأنّ فيه موانع فإنه يتق اهللا فيه وال يكفره، لم؟ ألنّ العلماء يا اإلخوة 

ر وبني وصف الفاعل بالكفر، قد يوصف الفعل بالكفر لكن ال يوصف فرق بني وصف الكف: يقولون
  .الفاعل بالكفر؛ لوجود مانع

قصة الرجل الذي كان :  وهلذا صور كثرية، ومن ذلك نذكر شيئا واحدا أو اثنني، من ذلك مثال
اذا قال؟ من األمم اليت كانت قبلنا، فظلم نفسه وأسرف على نفسه بالذنوب، مث ملّا حضرته الوفاة م

فواهللا لئن قدر اهللا علي : إن أنا مت فحرقوين مث دقوين مث ذُروين يف اهلواء، ملاذا؟ يقول: قال ألبنائه
أنا أسرفت على نفسي بالذنوب فأحرقوين فإذا بقي : ليعذّبين عذابا ما عذبه أحدا من العاملني، يقول

 كأنه ظن أنّ اهللا لن - فواهللا لئن قدر اهللا علي:مين شيئا فال تتركوه بل دقوه مث ذروه حىت يتفرق، قال
 فواهللا لئن قدر اهللا علي ليعذّبين عذابا ما عذبه أحدا من العاملني، فبعثه اهللا -يقدر عليه إذا فُعل به هذا

ولو كان . خوفك يا ريب، ذُهل، فأدخله اهللا اجلنة:  فسأله عما محله على هذا؟ فقال-عز وجل–
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غلب اخلوف على عقله فلم يدرك حقيقة ما :  قط ولكنه يف هذه احلال قال العلماءكافرا ما رأى اجلنة
  .يقول

 مع بعض أصحابه -رضي اهللا عنه–قبل حترمي اخلمر كان محزة : ولذلك أذكر لكم الصورة الثانية
، ومل يكن يف البيت سوى التمر -رضي اهللا عنه–يف بيت وشربوا اخلمر، وكانت هناك راحلتان لعلي 

أنأكل من هذا الطعام ورواحلكم عند :  هذا ومل يكن هنالك حلم، فقال بعض القوم حلمزةوحنو
صلى اهللا – إىل النيب -رضي اهللا عنه–الباب؟ فذهب محزة وحنر الراحلة وأطعم القوم، فذهب علي 

 ومعه -رضي اهللا عنه– فدخل على محزة -صلى اهللا عليه وسلم– واشتكى، فجاء النيب -عليه وسلم
وهل أنتم إال أَعبد أليب؟ : ؟ قال-رضي اهللا عنه–أصحابه وقد ثَمل وكلمه يف األمر فماذا قال محزة 

من أنت حىت تكلمين؟ هل أنت إال عبد عند أيب؟ هذا :  يقول-صلى اهللا عليه وسلم–خياطب النيب 
–ل فتركه وخرج، ومل يرتب عليه شيئا فعلم أنه ثَم: ، قال الراوي-صلى اهللا عليه وسلم–سب للنيب 

  .-صلى اهللا عليه وسلم
 هب أنّ املسلم ثبت عنده أنّ هذا املسلم قال أو فعل وأنّ هذا مكفِّر وظهر له بعينه هو أنّ 

ال، حتجزه تقوى اهللا عن هذا، فيحيل األمر : الشروط جمتمعة واملوانع منتفية هل يبادر بتكفريه؟ نقول
مر إىل العلماء ويصدر عن رأي العلماء، وال يسخر من العلماء وال يطعن يف العلماء إىل أهله، حييل األ

  .وال يستهزأ بالعلماء بل حييل األمر إىل أهله؛ ألنّ هذا األمر العظيم إمنا يعاد إىل أهل العلم
 - عز وجل–فاملؤمن إذا اتقى اهللا .  يف السالمة من الفنت-عز وجل–فهذا مثال ألسلوب تقوى اهللا 

  .ال يصدر عن هواه وال يصدر عن عواطفه وإمنا يصدر عن ماذا؟ عن مقتضى احلكم الشرعي
–؛ ألنّ النيب فهو السمع والطاعة لويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني وإمامهم: وأما األصل الثاين
أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، فإنّ من يعش منكم بعدي : (( قال-صلى اهللا عليه وسلم

ى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا ا وعضوا عليها فسري
  )).بالنواجذ

أن يطيع العبد من ولّاه اهللا أمره يف غري : من أصول السالمة من الفنت:  ولذلك يقول العلماء
:  قال- صلى اهللا عليه وسلم– ، مادام مل يأمر مبعصية اهللا، لم؟ ألنّ النيب"معصية اهللا مهما كان حاله

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية فإن أُمر مبعصية فال مسع وال 
  .طاعة
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! يا رسول اهللا: ( فقال-صلى اهللا عليه وسلم–ثبت يف الصحيح أنّ رجال قام للنيب .. يا إخوة
: انظروا كيف السؤال) عوننا حقنا، فما تأمرنا؟ أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ومين

فأعرض ) ومينعوننا حقنا، فما تأمرنا؟(السمع والطاعة ) أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم(
، -صلى اهللا عليه وسلم–، فسأل الرجلُ ثانية فأعرض عنه النيب - صلى اهللا عليه وسلم–عنه النيب 

، مث جاءت القاعدة اليت ))اتقوا اهللا وامسعوا وأطيعوا: ((- عليه وسلمصلى اهللا–فسأل ثالثة فقال النيب 
، كل إنسان ))فإنّ عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم: ((يستصحبها املسلم فيسلم من الوقوع يف الفنت

  .يشتغل مبا محله اهللا إياه
تغل بسياسة الدولة، يشتغل أنه يشتغل مبا مل يحمل، يش:  بعض الناس الذي يقوده للوقوع يف الفنت

: -صلى اهللا عليه وسلم–مبا كلف اهللا به ويل األمر، أنت مل يكلفك اهللا ذا، ولذلك يقول النيب 
  )). فإنّ عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم((

يكون فيكم أمراء ال يهتدون : ((صلى اهللا عليه وسلم يقول–بل امسع، ثبت يف الصحيح أنّ النيب 
، رأيتم الوصف )) يستنون بسنيت، يقوم فيهم أناس قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنسداي وال

أمراء ال يهتدون داي (( ، -صلى اهللا عليه وسلم–هذا يا إخوة؟ هذا الوصف من يصفه؟ الرسول 
قول ، في))يقوم فيهم أناس قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس((ما بطانتهم؟ )) وال يستنون بسنيت

صلى اهللا عليه –فما تأمرين يا رسول اهللا إن أدركت هذا؟ فماذا يقول النيب : - رضي اهللا عنه–حذيفة 
أي أمري هذا يا إخوة؟ الذي وصفه )) تسمع وتطيع لألمري وإن ضرِب ظهرك وأُخذ مالك((؟ -وسلم
طبعا وهذا . انة سوء أنه ال يهتدي داه وال يسنت بسنته وبطانته بط-صلى اهللا عليه وسلم–النيب 

ما مل يأمر مبعصية، فإن أمر مبعصية فإنه ال مسع له وال طاعة : مقيد مبا ذكرناه سابقا يف احلديث وهو
  .يف هذه املعصية

  .ولزوم مجاعة املسلمني وإمامهم رأس اخلري لإلنسان، فال مجاعة إال بإمام والفُرقة رأس الشر
صلى اهللا عليه –كان الناس يسألون الرسول : (قال -رضي اهللا عنه–جاء عن حذيفة بن اليمان 

إنا كنا يف جاهلية وشر ! يا رسول:  عن اخلري وكنت أسأله عن الشر؛ خمافة أن يدركين، فقلت-وسلم
هل بعد ذلك الشر من خري؟ : ، فقلت))نعم: ((فجاءنا اهللا ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال

قوم يستنون بغري سنيت ويهتدون بغري هديي، : ((وما دخنه؟ قال: ت، قل))نعم وفيه دخن: ((قال
نعم، دعاة على أبواب جهنم من : ((هل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: فقلت)) تعرف منهم وتنكر

نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون : ((صفهم لنا، قال! يا رسول اهللا: ، فقلت))أجام إليها قذفوه فيها
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صلى اهللا – قال النيب -ما هي النجاة؟- فما ترى إن أدركين هذا؟ ! رسول اهللايا : فقلت)) بألسنتنا
ما دام أن هناك مجاعة قائمة ولو يف قطر من األقطار - )) تلزم مجاعة املؤمنني وإمامهم: ((-عليه وسلم

م يعين ال توجد هل-فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ :  فقلت-وهلم إمام تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم
فاعتزل تلك الفرق : ((-صلى اهللا عليه وسلم–  فقال رسول اهللا - مجاعة مطلقا وال إمام، ما العمل؟

  )). كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك
، وسأذكر لكم مثاال واحدا هلذا لضيق -رضوان اهللا عليهم–وهذا ما عمل به السلف الصاحل 

من كان يريد : " قال-رضي اهللا عنه–خطب معاوية : (-رضي اهللا عنهما– يقول ابن عمر: الوقت
يعين من كان يريد أن يتكلم يف أمر اخلالفة فليطلع لنا قرنه؛ -أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه 

، قال حبيب بن مسلَمة  -رضي اهللا عنه–، هذا قول معاوية " فلنحن أحق به منه ومن أبيه-فليتكلم
: فحللت حبويت ومهمت أن أقول: فهلّا أجبته؟ قال عبد اهللا: -رضي اهللا عنه وعنهما–بن عمر ال

يعين اجلواب ميكن أن جييب لكن ما الذي -أحق ذا األمر منك من قاتلك وأباك على اإلسالم 
فذكرت فخشيت أن أقول كلمة تفرق بني اجلمع وتسفك الدم ويحمل عين غري ذلك :  قال- منعه؟

 أن –رضي اهللا عنه –ما الذي رد ابن عمر . حفظت وعصمت: ما أعد اهللا يف اجلنان، فقال له حبيب
يرد على معاوية؟ خشية تفريق الكلمة، فصرب ومل جيب؛ مجعا للكلمة على إمام املسلمني، ومجعا 

  .وهذا فيه كالم طويل للسلف. للكلمة على أمري املؤمنني
  .أنّ الفتنة إذا وقعت يلزم اإلنسان إمام املسلمني ومجاعة املسلمني: ول الفنتولذا يا إخوة من أص

  . لزوم السنة واحلذر من البدعة: -صلى اهللا عليه وسلم–األصل الثالث الذي بينه النيب 
صلى اهللا عليه –فإذا جاءنا أمر أيها اإلخوة فلننظر هل هو عتيق؟ هل هو قدمي؟ هل كان عليه النيب 

حابه وتناقله األخيار بسلسلة من نور؟ أو هو حادث خمالف للقدمي؟ فإن وجدته قدميا  وأص-وسلم
فالزمه؛ فإنّ اخلري هناك، وإن وجدته :  وأصحابه وسلف األمة–صلى اهللا عليه وسلم –كان عليه النيب 

 فإنّ فاحذره؛:  وسلف األمة-صلى اهللا عليه وسلم–حادثا مبتدعا خمالفا ملا كان عليه أصحاب النيب 
فإنّ من يعش منكم بعدي : (( كما مسعنا يف الوصية- صلى اهللا عليه وسلم–الشر فيه، يقول النيب 
احلق عندي واخلري عندي والسالمة عندي هلم إيلَ، اليوم نرى  : ، وكلٌّ يقول))افسريى اختالفا كثري

صلى اهللا عليه – النيب أناسا متفرقني وكلٌّ يدعو إىل شيء يقول احلق عندي، ما هي السالمة؟ بينها
صلى اهللا عليه –مث قال الرسول )) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا ا: ((-وسلم
صلى –داخلة األسنان، لم قال النيب : النواجذ)) وعضوا عليها بالنواجذ: (( كلمة عجيبة قال-وسلم
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لتعلم يا عبد أنك إن متسكت بالسنة فهناك : علماء؟ قال ال))عضوا عليها بالنواجذ: ((-اهللا عليه وسلم
من جيذبك عنها ويريد أن تترك السنة؛ فال تطعه بل متسك ا، فاإلنسان إذا كان هناك شيء يسحب 

أُثبت يا عبد اهللا على السنة مهما اتهِمت : منه يعض عليه بأسنانه حىت ال يؤخذ منه، ومعىن هذا
:  مث قال- صلى اهللا عليه وسلم–يصرفوك عن السنة، هذا ما بينه النيب ومهما حاول املزخرِفون أن 

  )).وإياكم وحمدثات األمور فإنّ كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة((
اهللا : (يف هذا الباب روى أبو داود أنّ معاذ بن جبل كان ال جيلس جملسا للذكر حني جيلس إال قال

إنّ وراءكم فتنا يكثر : ( مث قال معاذ بن جبل يوما،)حكم قسط، هلك املرتابون، هلك املرتابون
فيها الباد، ويفتح فيها القرآن حىت يأخذه املؤمن واملنافق والرجل واملرأة والصغري والكبري والعبد 

 لم ال أكون إماما بني الناس وأنا حافظ )مالِ الناس ال يتبعوين؟: واحلر، فيوشك قائل أن يقول
فيوشك قائل أن  (-رضي اهللا عنه–ماما والناس تتبعين؟ هذا معىن قول معاذ للقرآن؟ لم ال أصبح إ

يعين لن أكون ) مالِ الناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآن، ما هم متبعي حىت أبتدع هلم غريه: يقول
غة فإياكم وما ابتدع، فإنّ ما ابتدع ضاللة، وأُحذِّركم زي: (إماما إال إذا ابتدعت هلم شيئا، قال

  ). احلكيم فإنّ الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم
  .يتواصى السلف بلزوم السنة واحلذر من البدعة.. ولذا يا إخوة

  :هذه األصول الثالثة يا إخوة أعظم أصول فقه الفنت على اإلطالق
  .تقوى اهللا-1
  .صية اهللالزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، والسمع والطاعة لإلمام يف غري مع-2
  . ولزوم السنة واحلذر من البدعة-3

وهذا إمنا يكون إذا لزم اإلنسان العلم والعلماء وصدر عن كالم أهل العلم األثبات، فإنّ العلم 
  . فيه اخلري كله-صلى اهللا عليه وسلم–الصحيح املبين على كتاب اهللا وعلى سنة النيب 

  
  : يقول-رمحه اهللا–ولذا اإلمام السعدي 
   هديت أنّ أَفضل املنن           علم يزيل الشك عنك والدرنْاعلم

علم، ما فائدة العلم؟ يزيل الشك عنك، : اعلم أيها املؤمن أنّ أعظم نعم اهللا عليك بعد اإلسالم
  .يعين وسخ املعاصي والذنوب: فيزيل عنك الشبهات، والدرن

  .قه فيهافينبغي أيها اإلخوة أن نلزم هذه األصول وأن نتف
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والباب يف احلقيقة واسع وهناك أصول كثرية قد أخذا وأعددا من لسان أهل العلم لكن هذه 
  .األصول اليت ذكرا هي أصول األصول، والوقت كفى إليرادها، فلعلي أكتفي مبا ذكرته منها

 ما  وأال نصدر عن العواطف العواصف؛ فإنّ اهللا-عز وجل–وأوصي نفسي وإخواين بتقوى اهللا 
–، فنلزم ما جاء به حممد -صلى اهللا عليه وسلم–كلّفنا ذه العواطف؛ وإمنا كلّفنا مبا جاء به حممد 

 وإن زخرفت لنا أنفسنا األمارة بالسوء غري هذا، وإن زخرف لنا املبطلون غري -صلى اهللا عليه وسلم
 الذي ال إله إال هو إنه ال خري وال هذا، وإن قيل لنا إنّ اخلري واحلق والنصرة والعزة يف غري هذا، فواهللا
 كما فهمه -صلى اهللا عليه وسلم–نصرة وال عزة وال فخر وال قوة إال بالتمسك مبا جاء به حممد 

إنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما ":  حيث يقول-رمحه اهللا–خري األمة، وصدق اإلمام مالك 
  ".أَصلح أوهلا

وصفاته العال أن جيمع قلوب املسلمني على اهلدى والسنة،   بأمسائه احلسىن -عز وجل– أسأل اهللا 
وأن يكفيهم شر الفرقة والفتنة، وأن يبارك يف هذا الكالم ويف قائله ويف سامعه ويف املكان الذي قيل 

  . فيه ويف البلد الذي قيل فيه
  .واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
***  

  :األسئلة
لذي يفعله الشباب يف تقليد األجانب يف اللبس والشعر حيث تكون ما حكم ا: 1سـ

  مالبسهم غريبة؟
صلى اهللا عليه –أنّ التشبه بالكفار ال جيوز؛ لقول النيب : من األصول املعلومة أيها اإلخوة: جـ
–، واملقصود بيان حرمة هذا األمر، لكن ما هو التشبه؟ التشبه ))من تشبه بقوم فهو منهم: ((-وسلم

 أن يلبس املسلم اللباس الذي هو من خواص الكفار، ليس ما يلبسه الكفار -مادام السؤال عن اللباس
وإمنا اللباس الذي يلبسه خواص الكفار، يعين ال يعرف إال للكفار، إما على العموم أو اخلصوص، 

ها، هذه الطاقية املعروفة طاقية اليهود، طاقية اليهود ال يلبسها إال اليهود يعرف: على سبيل التمثيل مثال
يكون هذا اللباس منسوبا : يئتها املعروفة، والعلماء يقولون وزنار النصارى، أو على سبيل اخلصوص

  .هذا بنطال فالن من الكفار، هذا ال جيوز: لكافر، يقال مثال



  سليمان الرحيلي/ فضيلة الشيخ 
  

  

 13  
 

فيما -ال  أما إذا كان اللباس يشترك فيه الكفار وغريهم فهذا ليس من التشبه احملرم، ومن ذلك مث
 أنه من باب التشبه -واهللا أعلم- لبس البنطال، لبس البنطال ال يظهر يل - يظهر يل واهللا أعلم

بالكفار؛ ألنّ البنطال يشترك فيه عموم الناس وبعضهم جيعلونه سرواال وبعضهم جيعلونه بنطاال، ولكن 
وز لبسه للرجل، أما إذا  إذا كان واسعا وال يصف ما حتته فإنه جي-وحنن نتكلم عن الرجل–البنطال 

كان ضيقا أو حيجم ما حتته فإنه ال جيوز، ليس ألنه من باب التشبه وإمنا من باب أنه ال حيصل به 
  .الستر املشروع املطلوب شرعا

العلماء :  أشري إىل مسألة مهمة يفقدها كثري من الناس اليوم-مادمنا نتكلم يف السؤال- ومع ذلك 
: ، يعين أعطيكم مثاال" أن يلبس ما وافق العادة يف بلده ما مل تكن حمرمةاملشروع للمسلم: "يقولون

عندنا يف السعودية العادة أنّ طالب العلم ال يلبسون العقال، هذه عادة ليست سنة وليست ديانة لكن 
املشروع لطالب العلم يف السعودية مثال أن ال يلبس العقال موافقة هلذه العادة : هكذا العادة، نقول

اجلارية، العادة هنا يف اإلمارات مثال طالب العلم يلبسون العقال، فما نأيت نقول طالب العلم يف 
اإلمارات املشروع أال يلبسوا العقال ألنّ العادة هنا هي لبس العقال مثال، نقول هنا يف هذه احلال ال 

  .حرج يف موافقة العادة بل يفعل طالب العلم وبفعل ما جرت به العادة
 عموم الناس ينبغي لإلنسان إذا أراد أن يلبس أن ينظر إىل عادة البلد املوجودة ما مل ختالف  كذلك

 -جزاهم اهللا خريا–الشرع، يعين مثال إذا كانت العادة أنّ الناس يلبسون الثياب يكنسون ا الشوارع 
ب اجعله على البس الثو: يسبلون، ما نقول هنا يلبس ما وافق العادة بل نقول: يساعدون البلدية

  .الكعب ال جتعله مسبال؛ ألنّ اإلسبال حرام
  

أحسن اهللا إليكم نرجو توجيه نصيحة للبنات ووالة أمورهن بشأن العباءات العصرية، : 2سـ
؟ أليس ))نساء كاسيات عاريات مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة: ((وما معىن حديث 

   هذا اجليل رؤوسهن كسنام اجلمل؟هذا الصنف موجود يف زماننا ونسائنا خصوصا يف
أما بالنسبة للعباءة، فما املقصود من العباءة؟ املقصود من العباءة أن تستر املرأة زينة لبسها، : جـ

أال تكون زينة يف ذاا، ألا ستر للزينة، فإذا كانت زينة فإا حتتاج : ولذلك يشترط يف العباءة شرعا
املوجودة يف السوق اليوم ليست عباءة شرعية؛ ألا أشد زينة من إىل عباءة، ولذلك بعض العباءات 

اللباس، بعضها مفصل على هيئة جسم املرأة، وبعضها مزين ومزخرف، هذا ال جيوز للمرأة أن خترج 
  .به إىل الشارع
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 ولذلك جيب يا إخوة على ويل األمر إذا رأى ابنته إذا رأى أخته إذا رأى زوجته تشتري عباءة 
سها أن ينظر يف املقصود الشرعي وهو الستر هلذه الزينة اليت حتتها، فإن كان يتحقق منها املقصود لتلب

الشرعي فال بأس، وإن كان ال يتحقق منها املقصود الشرعي فحرام عليه وعلى من حتت واليته أن 
  .تلبس هذه العباءة اليت هي زينة

ت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، أصح ما وأما ما ورد يف احلديث من النساء الكاسيات العاريا
أن يجمع الشعر فوق الرأس حىت يصبح كالسنام املائل، فيكون : فًسر به احلديث بالنسبة للرؤوس

شعر املرأة مرتفعا فوق رأسها، ليس مساويا لرأسها ولكنه مرتفعا فوق رأسها مييل إىل اخللف، وهذا 
ن احملرمات العظيمة، وقد وقع فعال من كثري من النساء أن ال جيوز للمرأة أن تصنعه بشعرها، وهو م

يفعلن هذا، فبعض فأخوايت الفاضالت خترج حمتشمة بعباءة طيبة ومتحجبة لكنها ترفع شعرها فوق 
فينبغي ألخواتنا الفاضالت أن . رأسها مييل إىل اخللف ويرى هذا من وراء غطائها، وهذا ال جيوز

واهللا . عل املرأة شعرها جمموعا خلف رأسها مرتفعا عن رأسها ولو شيئا يسريايتنبهن هلذا األمر وأال جت
 .  أعلم
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